
 

 

INFCIRC/875 

٢٠١٥ حزيران/يونيه ١٩
 

عامتوزيع 
 عربي

انكليزي، إسبانياألصل: 

 نشـرة إعالميــة

  

 

 

  اتفاق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحكومة جمھورية بيرو
  وحكومة الواليات المتحدة األمريكية بشأن المساعدة

 الضعيف اإلثراء لمفاعل بحوثعلى تأمين اليورانيوم 
 
  

  

ة   -١ ة للطاق ة الدولي ين الوكال اق ب ة نص االتف ع األعضاء في الوكال م جمي يرد مستنسخاً في ھذه الوثيقة لعل
ة  ة وحكوم روالذري ة بي وم  جمھوري أمين اليوراني ى ت اعدة عل أن المس ة بش دة األمريكي ات المتح ة الوالي وحكوم

اق . ٢٠١٤آذار/مارس  ٥ي الضعيف اإلثراء لمفاعل بحوث. وقد أقرَّ مجلس المحافظين نص االتفاق ف ووقَّع االتف
ع عن  الن حق التوقي روالممثالن المخوَّ ات المتحدة بي ة وعن الوالي ة  األمريكي ة الدولي ام للوكال دير الع ه الم ووقَّع

  .٢٠١٥شباط/فبراير  ٢٣للطاقة الذرية في 

في أي ، ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٢عشرة من ھذا االتفاق، دخل االتفاق حيز النفاذ في  الثانيةوبمقتضى المادة   -٢
  .التاريخ الذي تلقت فيه الوكالة إخطاًرا مكتوًبا من بيرو يفيد بأن متطلباتھا الداخلية الالزمة لبدء النفاذ قد اسُتوفِيت
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INFCIRC/875 
  الملحق

 

  اتفاق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحكومة جمھورية بيرو
  األمريكية بشأن المساعدةوحكومة الواليات المتحدة 

 على تأمين اليورانيوم الضعيف اإلثراء لمفاعل بحوث

  
ال  لما كانت حكومة جمھورية بيرو (التي ستدعى فيما يلي "بيرو")، رغبًة منھا في تحقيق االستخدام الفع

ووية في (الذي سيدعى فيا يلي "المفاعل")، الواقع في معھد بيرو للطاقة الن RP10األمثل لمفاعل البحوث 
ة -ليما ببيرو، من أجل دعم التنمية االجتماعية ة الدولي االقتصادية في بيرو، قد طلبت المساعدة من الوكال

  للطاقة الذرية (التي ستدعى فيما يلي "الوكالة") في تأمين اليورانيوم الضعيف اإلثراء للمفاعل؛

د أق ولما كان ي "المجلس") ق ا يل ة (سيدعى فيم اني/نوفمبر  ٢٦ر، في مجلس محافظي الوكال تشرين الث
زه ٢٠٠٨ روعاً رم راز PER/4/023، مش ل ط ديث المفاع ه "تح تخدامه"،  RP10، وعنوان ين اس وتحس

  ؛ ٢٠١١-٢٠٠٩كجزء من برنامج التعاون التقني للفترة 

رو  ولما كان ر مساھمات من بي ه عب يتم تأمين ة س رو من الوكال ا بي الزم للمساعدة التي طلبتھ ل ال التموي
  ؛PER/4/023روع للمش

ت ا كان ة  ولم ي جمھوري نِّع") ف ي "الُمَص ا يل يدعي فيم نِّع (س ع ُمَص ات م ذتا ترتيب د اتخ رو ق ة وبي الوكال
  األرجنتين لصنع اليورانيوم الضعيف اإلثراء على شكل عناصر وقود للمفاعل؛

ات الم ولما كانت ي "الوالي ا يل ة (التي ستدعى فيم دت، حكومة الواليات المتحدة األمريكي د تعھ تحدة") ق
ي  ود ف ة، المعق دة األمريكي ات المتح ة والوالي ين الوكال اون ب اق التع ب اتف ايو  ١١بموج ، ١٩٥٩أيار/م

ا  اً لنظامھ ة طبق لة (الذي سيدعى فيما يلي "اتفاق التعاون")، بأن تضع تحت تصرف الوكال بصيغته المعدَّ
ات  ي") كمي ام األساس ي "النظ ا يل يدعى فيم ذي س ي (ال ة، األساس طارية الخاص واد االنش ن الم ة م معين

ة،  ى طلب الوكال اًء عل رخيص السارية، بالسماح، بن ات الت ام ومتطلب اً بمختلف أحك وتعھدت أيضاً، رھن
واد أو  ل وتصدير م ات لنق ذوا ترتيب أن يتخ دة ب ات المتح ائية للوالي لطة القض لألشخاص الخاضعين للس

  مشروع يتلقى مساعدة من الوكالة؛معدات أو مرافق إلى أعضاء الوكالة بصدد أي 

ه  ١٤الوكالة والواليات المتحدة، وفقاً ألحكام اتفاق التعاون، قد وّقعتا في  ولما كانت  ١٩٧٤حزيران/يوني
راض  ة ألغ ة الخاص واد النووي ة والم ات الثانوي درية والمنتج واد المص ات الم م مبيع نظِّ ياً ي اً رئيس اتفاق

  الرئيسي")؛  البحوث (سيدعى فيما يلي "االتفاق

ة في  ولما كانت بيرو قد عقدت مع الوكالة اتفاقاً لتطبيق الضمانات في إطار معاھدة حظر األسلحة النووي
اذه في  دأ نف اق الضمانات") ب أمريكا الالتينية ومعاھدة عدم انتشار األسلحة النووية (سيدعى فيما يلي "اتف

  ؛١٩٧٩آب/أغسطس  ١

ة تؤكدان مجدداً دعمھما لألھداف المنصوص عليھا في النظام األساسي بيرو والواليات المتحد ولما كانت
والتزامھما بضمان أن يتم االضطالع بتطوير الطاقة النووية واستخدامھا لألغراض السلمية على الصعيد 

  الدولي في إطار ترتيبات تمنع، إلى أقصى حد، انتشار األجھزة المتفجرة النووية؛

الواليات المتحدة (التي ستدعى فيما يلي "األطراف") على ما يلي:اتفقت الوكالة وبيرو و فقد



 

٢ 

  المادة األولى
  المشروع تعريف

وم  - ١ د اليوراني ة، بتوري ات المتحدة، من خالل الوكال المشروع موضوع ھذا االتفاق ھو قيام الوالي

النووية في الضعيف اإلثراء لبيرو من أجل مواصلة تشغيل المفاعل، القائم في معھد بيرو للطاقة 

  ليما ببيرو.

ى  - ٢ ة إل دمھا الوكال ى أي مساعدة إضافية تق ة، عل ديالت الالزم يسري ھذا االتفاق، بعد إدخال التع

  بيرو بشأن المشروع.

ات المتحدة أي التزامات أو  - ٣ ة وال الوالي ل الوكال اق، ال تتحمَّ باستثناء ما جاء تحديده في ھذا االتف

أ من أنشطتھا مسؤوليات تتعلق بالمشروع. وتتحمل  ة عن أي دعاوى تنش بيرو المسؤولية الكامل

  فيما يتصل بالمشروع.

  الثانية المادة
  اليورانيوم الضعيف اإلثراء توريد

ل  - ١ ماح بنق دة الس ات المتح ى الوالي اون، إل اق التع ن اتف ة م ادة الرابع الً بالم ة، عم ب الوكال تطل

رى بنسبة ٨٠وتصدير نحو  وم المث ل عن  كيلوغراماً من اليوراني ر  ٢٠تق اً بنظي ة وزن في المائ

دة") إلى بيرو، من أجل أن يتولى الُمصنِّع صنع  ٢٣٥-اليورانيوم (ستدعى فيما يلي "المادة المورَّ

  عناصر وقود للمفاعل.

دة إلى الُمصنِّع.  - ٢   تقدم الواليات المتحدة المادة المورَّ

و - ٣ ادة الم ل الم ة بنق ام والشروط الخاصة المتعلق د األحك ك تـُحدَّ ا الرسوم الخاصة بتل ا فيھ دة، بم رَّ

ي  اق الرئيس ي لالتف د تكميل ي عق حن، ف ات الش ليم وتعليم د التس ا ومواعي لة بھ ادة أو المتص الم

ذا  ذاً لھ دة، تنفي ات المتح رو والوالي ة وبي ين الوكال َرم ب ي")، ُيب د التكميل ي "العق ا يل ُيدعى فيم (س

ة االتفاق. وقبل نقل أي جزء من تلك المادة من ال ات المتحدة الوكال واليات المتحدة، تخطر الوالي

ن  ادة م ك الم ن تل ل تصدير أي جزء م لوبه. وقب ه وأس اريخ الشحن ومكان ادة وبت ك الم ة تل بكمي

  المصّنع إلى بيرو، تخطر بيرو الوكالة بكمية تلك المادة وبتاريخ الشحن ومكانه وأسلوبه.

زم تنقل الواليات المتحدة، رھناً بأحكام اتفاق الت - ٤ ا يل اً بإصدار كل م عاون واالتفاق الرئيسي ورھن

د  ه في العق ى النحو المنصوص علي ة عل ى الوكال دة إل من تراخيص أو أذون، ملكية المادة المورَّ

  التكميلي، وتقوم الوكالة بعد ذلك بنقل الملكية مباشرًة وتلقائياً إلى بيرو.



 

٣ 
 

ال  - ٥ ك األجي ا في ذل دة وأي مواد انشطارية خاصة تنتج عن استخدامھا، بم ال ُتستخَدم المادة المورَّ

ي  واد ف ك الم ى تل ده، وتبق ة، إال في المفاعل وح واد االنشطارية الخاصة الُمنَتج ة من الم الالحق

  خالف ذلك. معھد بيرو للطاقة النووية في ليما ببيرو، ما لم تتفق الواليات المتحدة وبيرو على 

ال  - ٦ ك األجي ا في ذل تج عن استخدامھا، بم واد انشطارية خاصة تن دة وأيُّ م ن المادة المورَّ ال تخزَّ

ا  الالحقة من المواد االنشطارية الخاصة المنَتجة، وال تـُعاد معالجتھا وال يـُغيـَّر شكلھا أو محتواھ

واد بأي طريقة أخرى إال حسب الشروط وفي المرافق المقبولة لألطراف ذه الم راء ھ تم إث . وال ي

  مرًة أخرى ما لم تتفق األطراف على خالف ذلك.

  المادة الثالثة
  المدفوعات

ل  - ١ ى نق ة عل وم المترتب ع الرس ة وجمي وردَّ ادة الم ة الم دة تكلف ات المتح رو للوالي ة وبي دد الوكال تس

دة إلى بيرو وفقاً لترتيبات تـُوضع بين الوكالة وبيرو والوال   يات المتحدة. المادة المورَّ

دة على شكل عناصر  - ٢ تسدد الوكالة وبيرو للُمصنِّع جميع الرسوم المترتبة على صنع المادة المورَّ

رو  ة وبي ين الوكال وقود أو المتصلة بھا والمترتبة على تسليمھا إلى بيرو، وفقاً لترتيبات تـُوضع ب

  والُمصنِّع. 

رتين  - ٣ ي الفق ه ف تثناء المنصوص علي ذه ا ٢و ١باس ن ھ ات م ة وال الوالي ل الوكال ادة، ال تتحم لم

ى  دة إل المتحدة، عند تقديمھما المساعدة إلى المشروع، أي مسؤولية مالية تتصل بنقل المادة المورَّ

  بيرو. 

  المادة الرابعة
  النقل والمناولة واالستخدام

ادة  - ١ ة واستخدام الم ل ومناول تتخذ بيرو والواليات المتحدة جميع التدابير المالئمة من أجل كفالة نق

دة على نحو مأمون.    المورَّ

دة ألي استخدام أو تطبيق  - ٢ ال تضمن الواليات المتحدة وال الوكالة مالءمة أو صالحية المادة المورَّ

رو بعينه. وال تتحمَّل الواليات المتحدة وال الوكال ال بي ة في أي وقت من األوقات أي مسؤولية حي

ا أو  َدة أو مناولتھ ورَّ ادة الم ل الم ن نق أ ع ة تنش أي مطالب ق ب ا يتعل خص فيم ال أي ش أو حي

 استخدامھا.

 



 

٤ 

  الخامسة المادة
  الضمانات

دة  - ١ ورَّ ادة الم واد انشطارية خاصة ُتستخَدم في الم دة وأي م تتعھد بيرو بعدم استخدام المادة المورَّ

َتنُتج عن استخدامھا، بما في ذلك األجيال الالحقة من المواد االنشطارية الخاصة المنَتجة، من  أو

أن أي  ن أجل بحوث ُتجرى بش ووي، أو م ري ن از تفجي ووي أو أي جھ أجل صنع أي سالح ن

ى  از، أو عل ذا السالح أو الجھ ل ھ سالح نووي أو أي جھاز متفجر نووي أو من أجل تطوير مث

  غرض عسكري. نحو يعزز أي

ا في  - ٢ تنطبق على ھذا المشروع حقوق الوكالة ومسؤولياتھا في إطار الضمانات، المنصوص عليھ

الفقرة ألف من المادة الثانية عشرة من النظام األساسي، وُتـنفَّذ ھذه الحقوق والمسؤوليات وُتصان 

ذا فيما يخص المشروع. وتتعاون بيرو مع الوكالة على تيسير تنفيذ الضمانات ال ا ھ تي يقضي بھ

  االتفاق.

ذا  ٢ُتَنفَّذ ضمانات الوكالة المشار إليھا في الفقرة  - ٣ دة ھ رو، طوال م من ھذه المادة، فيما يخص بي

  االتفاق، وفقاً التفاق الضمانات.

ال من  ُتَطبَّق - ٤ الفقرة جيم من المادة الثانية عشرة من النظام األساسي فيما يخص أي حالة عدم امتث

  جانب بيرو ألحكام ھذا االتفاق.

  السادسة المادة
  وتدابير األمان معايير

  تـنطبق على المشروع معايير وتدابير األمان المنصوص عليھا في مرفق ھذا االتفاق.

  السابعة المادة
  الوكالة مفتشو

  ُتَطبَّق أحكام اتفاق الضمانات ذات الصـلة على مفتشي الوكالة الذين يؤدون مھامھم بمقتضى ھذا االتفاق.

  

  

  



 

٥ 
 

  المادة الثامنة
  العلمية المعلومات

ات  ع المعلوم ة جمي ة دون تكلف رو للوكال يح بي ام األساسي، تت ة من النظ ادة الثامن ن الم اء م رة ب اً للفق وفق

  توصل إليھا نتيجًة للمساعدة التي تقدمھا الوكالة من أجل المشروع.العلمية التي يتم ال

  المادة التاسعة
  اللغات

ل  ات عم دى لغ ة بإح ى الوكال اق إل ذا االتف ذ ھ ة لتنفي رى المطلوب ات األخ ارير والمعلوم ع التق م جمي دَّ ُتَق

  المجلس.

  العاشرة المادة
  المادية الحمايـــة

دة تتعھد بيرو بالمواظبة على الحفاظ ع - ١ ورَّ ادة الم ة بشأن الم ة الوافي لى تدابير وُنظم الحماية المادي

ة من  ال الالحق ك األجي ا في ذل دة، بم ورَّ ادة الم وأي مواد انشطارية خاصة تنتج عن استخدام الم

  المواد االنشطارية الخاصة المنَتجة.

رة  - ٢ ي الفق ا ف ار إليھ ُنظم المش دابير وال وفِّر الت ة  ١ت توى الحماي ى، مس د أدن اله، كح أع

وان "توصيات  ١٣عليه في العدد  المنصوص من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة، بعن

ة  ة (الوثيق ق النووي ة والمراف واد النووي ة للم ة المادي أن الحماي ووي بش ن الن األم

INFCIRC/225/Revision 5"( وبالصيغة التي قد ُتنقَّح بھا من حين إلى آخر، وتمتثل للمتطلبات ،

  التالية:

دة وأي مواد انشطارية   أ)(   يكون لدى بيرو نظام قائم للحماية المادية فيما يتعلق بالمادة المورَّ

واد  ن الم ة م ال الالحق ك األجي ي ذل ا ف دة، بم ورَّ ادة الم تخدام الم ن اس تج ع ة تن خاص

واد أو  االنشطارية ك الم اء استخدام تل الخاصة المنَتجة، وفيما يتعلق بأي مرفق نووي أثن

  خزنھا؛

تج   (ب)   دة وأي مواد انشطارية خاصة تن توفِّر بيرو الحماية من السحب دون إذن للمادة المورَّ

دة، بما في ذلك األجيال الالحقة من المواد االنشطارية الخاصة  عن استخدام المادة المورَّ

  جة، أثناء استخدامھا وخزنھا؛المنتَ 

  



 

٦ 

ن   (ج)   تج ع طارية خاصة تن واد انش دة وأي م ورَّ ادة الم ب الم ن تخري ة م رو الحماي وفِّر بي ت

واد االنشطارية الخاصة  ن الم ة م ال الالحق ك األجي ي ذل ا ف دة، بم ورَّ ادة الم تخدام الم اس

اء اس ووي أثن ق ن ب أي مرف ن تخري ا، وم تخدامھا وخزنھ اء اس ة، أثن ك المنَتج تخدام تل

  المواد أو خزنھا؛

دة وأي   (د)   ورَّ ادة الم ل الم ة من السحب دون إذن ومن التخريب خالل نق توفِّر بيرو الحماي

دة، بما في ذلك األجيال الالحقة من  مواد انشطارية خاصة تنتج عن استخدام المادة المورَّ

  المواد االنشطارية الخاصة المنَتجة.

  الحادية عشرة المادة
  لمنازعاتا تسوية

رار يتخذه المجلس بشأن  - ١ وراً أي ق ة ف رو والوكال ذ بي زاع، ُتَنفِّ ة ألي ن في انتظار التسوية النھائي

  تنفيذ المادة الخامسة أو السادسة أو السابعة من ھذا االتفاق، إذا نص القرار على ذلك.

  تنـفيذه.ُيسّوي األطراف عن طريق التشاور أي نزاع ينشأ عن تفسير ھذا االتفاق أو  - ٢

  المادة الثانية عشرة
  والمدة النفاذبدء 

ّولين  - ١ ين المخ ة ومن طرف الممثل ام للوكال دير الع يبدأ نفاذ ھذا االتفاق، بعد توقيعه من طرف الم

اً من  ة إخطاراً مكتوب ه الوكال حق التوقيع عن الواليات المتحدة وبيرو، في التاريخ الذي تتلقى في

  لية الالزمة لبدء النفاذ قد اسُتوفَِيت.بيرو يفيد بأن متطلباتھا الداخ

اق في أي وقت  - ٢ ذا االتف يظل ھذا االتفاق سارياً ما بقيت أي مواد أو معدات أو مرافق خاضعة لھ

من األوقات داخل أراضي بيرو أو تحت واليتھا القضائية أو سيطرتھا في أي مكان، أو إلى حين 

لمرافق لم تعد صالحة لالستعمال في أي نشاط تتفق األطراف على أن ھذه المواد أو المعدات أو ا

 نووي ذي مغزى من زاوية الضمانات.

  

رَ    من ثالث نسخ باللغتين االنكليزية واإلسبانية، علماً بأن النصين بكلتا اللغتين متساويان في الحجية. َتَحرَّ

    



 

٧ 
 

   الوكالة الدولية للطاقة الذرية:عن 

  

  

  (توقيع)

  يوكيا أمانو، المدير العام

  ٢٠١٥شباط/فبراير  ٢٣فيينا في 

  

  

  

  

  حكومة جمھورية بيرو:عن 

  

  

  (توقيع)

  بيريز ألفان، الوزير المستشار إيدغارد أرتورو

  ٢٠١٥شباط/فبراير  ٢٣فيينا في 

  

  

  

  

  حكومة الواليات المتحدة األمريكية:عن 

  

  

  (توقيع)

  الورا كينيدي، القائمة باألعمال

  ٢٠١٥شباط/فبراير  ٢٣فيينا في 





 

 

  المرفق

  معايير وتدابير األمان

ة  - ١ رو وحكوم ة بي ة جمھوري ة وحكوم ة الذري تنطبق على االتفاق المعقود بين الوكالة الدولية للطاق

راء من أجل مفاعل  الواليات المتحدة األمريكية بشأن تقديم المساعدة على تأمين اليورانيوم الضعيف اإلث

ان ال دابير األم ايير وت ه، مع ذا المرفق جزءاً ال يتجزأ من ر ھ ذي ُيعتب ة بحوث، ال ة الوكال محددة في وثيق

INFCIRC/18/Rev.l  ى النحو ا، وعل يح الحق لھ ان")، أو في أي تنق ة األم ي "وثيق (التي سُتدعى فيما يل

  المحدد أدناه.

ة - ٢ ة المعنون ة الوكال ام وثيق ور، أحك ة أم ي جمل رو، ف ق بي ان  ُتطبِّ عاعات وأم ن اإلش ة م "الوقاي

ان  GSRمن العدد  ٣المصادر اإلشعاعية: معايير األمان األساسية الدولية" (الجزء  من سلسلة معايير األم

دد  ٢٠١٢الصادرة عن الوكالة)، وطبعة  من  SSR-6من وثيقة "الئحة النقل المأمون للمواد المشعة" (الع

رو سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة ا بي ى آخر، وُتطبِّقھ ا من حين إل نقَّح بھ ) بالصيغة التي قد ُت

رو،  ل بي رو. وتكف َدة خارج نطاق الوالية القضائية لبي أيضاً، قدر اإلمكان، على أي شحنة من المادة المورَّ

اعالت البحوث،  ان مف ة "أم ة المعنون ه في الوثيق ا ھو موصى ب اً لم ان طبق ا لألم ور، ظروًف في جملة أم

دد متطل ايير  NS-R-4بات األمان" (الع ا من مع ة) وغيرھ ان الصادرة عن الوكال ايير األم لة مع من سلس

  أمان الوكالة ذات الصلة.

) يوماً على األقل من النقل الُمقَتَرح ألي جزء ٣٠تتخذ بيرو ترتيبات لتزويد الوكالة، قبل ثالثين ( - ٣

رو القضا ة بي دة ليصبح تحت والي ورَّ وى من أجزاء المادة الم ان يحت ل األم ل عن تحلي ر مفصَّ ئية، بتقري

ام  ٧-٤على المعلومات المحددة في الفقرة الفرعية  ه في األقس ا ھو موصى ب اً لم ان، وتبع من وثيقة األم

  ذات الصلة من أدلة األمان التالية الصادرة عن الوكالة:

دد   أ)(   ان، (الع ل األم ر تحلي داد تقري اعالت البحوث وإع ان مف يم أم لة  SSG-20تقي من سلس

  معايير األمان الصادرة عن الوكالة)؛

دد   (ب)   ان  SSG-24األمان في استخدام وتعديل مفاعالت البحوث (الع ايير األم لة مع من سلس

  الصادرة عن الوكالة)؛

دد   (ج)   ة (الع ي الخدم وث ف اعالت البح ال مف ان  NS-G-4.1إدخ ايير األم لة مع ن سلس م

  الصادرة عن الوكالة)؛ 

دد   (د)   ا (الع ة وقودھ وث ومناول اعالت البح وب مف ايير  NS-G-4.3إدارة قل لة مع ن سلس م

  األمان الصادرة عن الوكالة)؛

من سلسلة  NS-G-4.4حدود وشروط تشغيل مفاعالت البحوث وإجراءات تشغيلھا (العدد   (ھـ)  

  معايير األمان الصادرة عن الوكالة)،



 

٢ 

ع التالية من العمليات، بقدر ما تكون المعلومات ذات الصلة بما في ذلك اإلشارة، بوجه خاص، إلى األنوا

  غير متاحة بعد للوكالة:

دة ومناولتھا؛  أ)(     َتَسـلـُّم المادة المورَّ

دة؛  (ب)     تحميل المفاعل بالمادة المورَّ

ارات   (ج)   دء تشغيله واالختب ك ب ا في ذل ة، بم االختبارات المتعلقة بإدخال المفاعل في الخدم

دة؛السابقة عل   ى تشغيله بعد تزويده بالمادة المورَّ

  البرنامج التجريبي واإلجراءات التجريبية فيما يتعلق بالمفاعل؛  (د)  

دة؛  (ھـ)     إفراغ المفاعل من المادة المورَّ

دة وخزنھا بعـد إفراغ المفاعل منھا.  (و)     مناولة المادة المورَّ

دة للمشروع  تعلن - ٤ ر أنَّ تدابير األمان المحدَّ الوكالة موافقتھا على بدء العمليات المقترحة حالما تقرِّ

ات، أو  أنھا معلوم مت بش دِّ وافية. وإذا رغبت بيرو في أن ُتدِخل تعديالت جوھرية على اإلجراءات التي قُ

دِّ  ن قُ م تك دة ول ورَّ ادة الم ق بالمفاعل أو الم ات تتعل رو أن ُتجري أي عملي د بي زوِّ ات، ت أنھا معلوم مت بش

ة  رة الفرعي ان، ويجوز  ٧-٤الوكالة بكل المعلومات ذات الصلة على النحو المحدد في الفق ة األم من وثيق

ة  رة الفرعي اً للفق ان إضافية وفق من  ٨-٤للوكالة، استناداً إلى تلك المعلومات، أن تشترط تطبيق تدابير أم

رو د بي ا تتعھ ان. وحالم ة األم ة  وثيق ة، تعطي الوكال ا الوكال ي طلبتھ ان اإلضافية الت دابير األم ق ت بتطبي

  موافقتھا على التعديالت أو العمليات المشار إليھا آنفاً، التي تعتزم بيرو إجراءھا.

رتين  - ٥ ا في الفق ارير المنصوص عليھ ة، حسب االقتضاء، بالتق د الوكال ات لتزوي رو ترتيب تتخذ بي

  ة األمان.من وثيق ١٠-٤و ٩-٤الفرعيتين 

ديم المساعدة  - ٦ ان بغرض إسداء المشورة وتق ات أم د بعث يجوز للوكالة، باالتفاق مع بيرو، أن توف

رعيتين  رتين الف اً للفق ى المشروع، وفق ة عل من  ٣-٥و  ١-٥إلى بيرو بخصوص تطبيق تدابير أمان وافي

ان خاصة في األحوال المحددة  وثيقة األمان. وعالوًة على ذلك، يجـوز للوكالة أن ترتب إليفاد بعثات أم

  من وثيقة األمان. ٢-٥في الفقرة الفرعية 

ة  - ٧ ين الوكال يجوز إدخال تغييرات على معايير وتدابير األمان الواردة في ھذا المرفق بالتراضي ب

  من وثيقة األمان. ٣-٦و ٢-٦وبيرو وفقاً للفقرتين الفرعيتين 

 


